
Dynalite System
Integration
DLLI8I8O

Pri každom modernom projekte možno nájsť rôzne systémy tretej strany, ktoré

vykonávajú rozličné úlohy. Každý systém môže na komunikáciu využívať odlišný

protokol. Philips Dynalite vyvinulo celú škálu brán, ktoré možno použiť na

synchronizáciu funkcií týchto systémov do jedného integrovaného systémového

riešenia. Pomocou vhodnej brány možno integrovať rozličné systémy, čo koncovým

používateľom umožňuje prístup k plne automatizovanému prostrediu z jediného

rozhrania. Úspešnou integráciou systémov tretej strany pomocou riešenia od

spoločnosti Dynalite sa znižuje množstvo opakovaných úkonov zo strany koncového

používateľa.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Značka CE CE mark

Opis typu – dlhý text DLLI8I8O Eight-way Dry Contact Interface

Poznámky Please download the Lighting - Product

Data Sheet for more information and

ordering options

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno

 

Schválenie a použitie

Značka CSA CSA Mark

V súlade s požiadavkami UL pre Kanadu a

USA

Yes

Značka FCC FCC Class B

 

Podmienky použitia

Rozsah okolitých teplôt 0 až +50 ºC

 

Údaje o produkte

Úplný kód produktu 871869600743300

Objednávkový názov produktu DLLI8I8O

EAN/UPC – produkt 8718696007433

Objednávkový kód 00743300

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

Čitateľ – počet balení v krabici 1

Materiál SAP 913703023009

Celková hmotnosť kópie (kus) 18,000 g
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Rozmerový obrázok

53 mm (2.09 in)

30 mm

(1.18 in)

15 mm

(0.59 in)

15
0

 m
m

 (5
.9

1 in
)

DLLI8I8O

Dynalite System Integration

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti

alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej

ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom

spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.

www.lighting.philips.com

2023, Marec 24 - Údaje podliehajú zmenám


